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प्राचीन काळी, दरू देशात एक मोठिं शहर होतिं.
श्जथिं खूप श्रीमिंत िोक राहत होते. त्यात छान 
महाि, मोठे रस्ते, बागा होत्या.



त्यातच तुटिेल्या - फुटिेल्या घरािंची छोटी गल्िी होती. 
त्यात अरिं द खखडक्या आखण दरवाजे होते, आखण त्यािंची छतिं 
गळकी होती. या गरीब वस्तीत एक पववत्र व्यक्ती राहत 
होती. त्याचे नाव टोबबयास होत,े आखण त्याच्या पत्नीचे नाव 
पननना होत.े त्यािंना पाच मुििं होती, तीन मुिगे आखण दोन 
मुिी.

टोबबयास एक लिवपक होते जे पववत्र धालमकक ग्रिंथािंची प्रत 
तयार करण्याचे काम करत असत. अशाप्रकारे ते मोठ्या 
गररबीत आपल्या पररवाराची उपश्जववका भागवत असत.



पण अचानक ते आजारी पडिे आखण त्यािंच्या उजव्या 
हाताने काम करणिं बिंद केििं. िवकरच घरात अन्नाची 
कमतरता भासू िागिी. कोठ्या एवढ्या ररकाम्या होत्या 
की त्यातून उिं दीर सुद्धा ननघून गेिे. मािंजरािंना 
पकडण्यासाठी काहीच राहहिे नाही. बूट नसल्याने 
टोबबयासची मुििं शाळेत जाऊ शकिी नाहीत. टोबबयासचे 
कपडे जनेु फाटके होत.े 

शजेाऱयािंनी पररवाराची दयनीय अवस्था बनघतिी तेव्हा 
त्यािंनी मदत करण्याचा प्रयत्न केिा. पण टोबबयासने 
त्यािंचे प्रस्ताव स्वीकारिे नाहीत आखण म्हटििं, “बघा एक 
ईववर आहे आखण तोच आम्हािंिा जरूर मदत करेि.”



एक हदवस टोबबयासच्या पत्नीने त्यािा म्हटििं: “जर देवािा 
आपल्यािा मदत करायची असेि, तर ती मदत त्याने िवकर करायिा 
हवी. देव जे काही करेि ते करो, पण तुम्ही घरी राहहल्याने पररश्स्थतीत 
सुधारणा होणार नाही. तुम्हािंिा शहरात जाविं िागेि. देवाच्या 
चमत्काराची वाट बघतािंना सुद्धा आपल्यािा आपिे प्रयत्न करावेच 
िागतीि.जर माणसाने प्रथम काम सुर केिे तर मग देव त्यािा मदत 
करतो.” 

“बघ ना, माझ्याजवळ घािायिा कपड ेसुद्धा नाहीत, मग मी
िोकािंना आपिा चेहरा कसा दाखवू शकतो?”

“थािंबा, पतीदेव, कपडयािंचे मी बघते.”

मग पननना एका शजेाऱयाकड ेगेिी आखण नतने त्यािंच्याकडून एक 
कोट, एक टोपी आखण बूट उसने घेऊन आिी. नतने टोबबयासिा कपड े
घािण्यासाठी मदत केिी. मग टोबबयास वास्तवात एका नवीन माणसा 
सारखा हदसू िागिा. “आता जा,” पननना म्हणािी, “तुमचे भाग्य 
उजाडो.” जेव्हा पती गेिे, तेव्हा पनननाने मुिािंना प्राथकना करायिा 
सािंगगतिी, ज्यामुळे त्यािंचे वडीि ररकाम्या हाताने घरी परत येणार नाही.



जसा टोबबयास शहराच्या मधोमध पोहचिा, तेव्हा एका 
अनोळखी माणसाने रोखििं. तो उिंच होता आखण त्याची 
दाढी पािंढरी होती.त्याने एक िािंब कोट घातिा होता आखण 
त्याच्या हातात एक छडी होती. “तुिा शािंतता लमळो,
टोबबयास," तो म्हणािा, त्याने आपिा हात पुढे केिा.
टोबबयास, ववसरून गेिा होता की तो आपिा उजवा हात 
हिवू शकत नाही. पण जेव्हा अनोळखी व्यक्तीने त्याचा 
हात पकडून त्यावर थोपटििं तेव्हा टोबबयास आपल्या 
हातात चमत्काररक सुधारणा पाहून तो चककत झािा.



“मी कोणािा अलभवादन करत आहे? " टोबबयासने ववचारििं.

“माझिं नाव एलिजा आहे आखण मी आपिा गुिाम आहे.”

"गुिाम?" टोबबयासने हैराण होऊन ववचारििं.

“हो, आपिा गुिाम. मिा स्वगाकतून पाठवििं आहे. मिा 
बाजारात घेऊन चिा आखण सगळ्यात जास्त बोिी िावणाऱया 
व्यक्तीिा मिा ववकून टाका.”

“जर तुम्ही स्वगाकतून आिे आहत तर मग मी तुमचा 
गुिाम आहे,” टोबबयासने उत्तर हदििं. "एक गुिाम आपल्या 
मािकािा कसिं ववकू शकतो?”

एलिजाने उत्तर हदििं, “मी म्हणतो तसिं करा.”

खरिंतर एलिजा परमेववराचा दतू होता. म्हणून टोबबयासकड े
आज्ञा पाळण्यालशवाय कोणता पयाकय नव्हता.



बाजारात टोबबयास आखण एलिजाजवळ खूप श्रीमिंत 
व्यापारी जमा झािे. इतका प्रामाखणक आखण हुशार हदसणारा 
गुिाम ववक्रीसाठी बाजारात याआधी कधीच आिा नव्हता.



व्यापाऱयामध्ये सगळ्यात श्रीमिंत माणसाने पुढे येऊन एलिजािा सिंबोगधत केििं. 
“तू काय करू शकतो,गुिामा?”

“तुम्ही म्हणाि त,े” एलिजा म्हणािा.
“तू महाि बािंधू शकतो का?”
“सगळ्यात सुिंदर महाि जो तुम्ही कधी बनघतिा आहे.”
"राजाच्या महािापेक्षा जास्त सुिंदर?”
“त्याच्या पेक्षा जास्त सुिंदर आखण भव्य.”
"पण आम्ही तुझ्यावर कसा ववववास करणार? त्यािंच्यातल्या एका व्यापाऱयाने 

ववचारिे.
एलिजाने आपल्या खखशातून िाकडाच्या ठोकळ्यािंची वपशवी काढिी आखण त्याने 

एक छोटा महाि तयार केिा. त्याने त ेइतक्या वेगाने केिे आखण त्या महािाचे सौंदयक 
असामान्य होत ेकी सगळे व्यापारी चककत झािे.

“तू अशाप्रकारे खरा महाि बािंधू शकतो का?” सगळ्यात श्रीमिंत व्यापाऱयाने ववचारिे.
“यापेक्षाही उत्तम,” एलिजा म्हणािा.
व्यापाऱयािंना असिं वाटििं की त्या गुिामाजवळ काही अिौककक शक्ती होती. 

मग त ेत्वररत बोिू िागिे. “दहा हजार गुिडने!" एक ओरडिा.
"पन्नास हजार!“ दसूरे व्यापारी म्हणािे.
"एक िाख!" नतसरा म्हणािा.
सगळ्यात अगधक ककिं मत – आठ िाख गुिडने – शेवटी सगळ्यात श्रीमिंत व्यापाऱयािंने 

बोिी िाविी आखण त्याने त्वररत टोबबयासिा त ेपैसे हदिे.



एलिजाकड ेबघत, व्यापारी म्हणािा, “जर खरा महाि 
नततकाच सुिंदर बािंधिा जसे तू म्हटििं आहे, तर मग मी तुिा 
गुिामीतून मुक्त करून स्वतिंत्र करेन.”

“खूप छान,” एलिजाने उत्तर हदििं. मग त्याने टोबबयासिा 
म्हटििं, “आता घरी जाऊन आपिी पत्नी आखण मुिािंबरोबर 
आनिंदात रहा. आता तुमचे गररबीचे हदवस सिंपिे.”

परमेववराची स्तुती करत आखण एलिजािा त्याच्या
चािंगुिपणासाठी धन्यवाद हदल्यावर, टोबबयास घरी परत आिा.

त्याची पत्नी आखण मुिािंचा आनिंदािा पारावर राहहिा नाही. 

नेहमीप्रमाणे, टोबबयासने त्या पैशािंतिा दाहवा हहस्सा 
गररबािंना दान केिा. आता भिा तो एक श्रीमिंत माणूस असेि, 
पण त्याने एका लिवपकाच्या रपात आपल्या आवडते काम 
करण्याचे ठरविे..



रात्र झािी आखण एलिजाने परमेववरािा 
म्हटिे, “मी आपल्या भक्तािा टोबबयासिा 
वाचवण्यासाठी स्वतःिा एका गुिामाच्या रपात 
ववकून टाकिे. मी आता आपल्यािा प्राथकना करतो 
की तुम्ही मिा महाि बािंधण्यासाठी मदत करा.”



त्वररत स्वगाकतून स्वगकदतूािंचे एक दि उतरिे. 
त्यािंनी रात्रभर काम केिे. जेव्हा सूयक उगविा,
तेव्हा महािाचे काम समाप्त झािे होते.



श्रीमिंत व्यापारी आिा आखण त्याने आवचयाकने पहहिे.असा 
वैभवशािी महाि मानवी डोळ्यािंनी आधी कधी पाहहिा नव्हता.

“हा आपिा महाि आहे,” एलिजा म्हणािा. “तुमचे वचन 
आठवा आखण मिा स्वतिंत्र करा.”

"आपण स्वतिंत्र आहात, माझे स्वामी," व्यापाऱयाणे उत्तर हदििं 
आखण मग त्याने देवाच्या दतुािा वाकून नमस्कार केिा.



देवदतू हसिे.

देवाने सातव्या आसमानातून काह्िी पाहहििं 
आखण हसिे. स्वगकदतूािंनी आपिे पिंख पसरिे आखण 
ते एलिजािा बरोबर घेऊन आकाशात वर उडून गेिे.

समाप्त


